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HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 
 
 
 

Perioden januari – juni 
  2016 2015 Förändring (%) 

Nettoomsättning 8 403 6 412 +31 
Kostnader  -25 101 -18 522 +35 

EBITDA -10 762 -9 589 -12 
EBITDA rensat från legala kostnader och 
försäkringsersättning. -4 221 -8 070 +47 

Rörelseresultat  -11 402 -10 260 -11 
Rörelseresultat rensat från legala 
kostnader och försäkringsersättning -4 861 -8 741 +44 

Halvårets totalresultat -11 574 -10 355 -12 
Halvårets totalresultat rensat från legala 
kostnader och försäkringsersättning -5 033 -8 836 +43 
Totalresultat per aktie baserat på ett 
vägt genomsnitt av antalet utställda 
aktier -0,31 -0,45 +31 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -10 997 -9 478 -16 

Likvida medel vid halvårets slut 10 011 9 240 8 

 
 
Perioden januari - juni 

 
• Nettoomsättningen ökade med ca 31 procent till 8 403 (6 412) kSEK. 

 
• Kostnaderna ökade med 6 610 kSEK till -25 101 (-18 522) kSEK. Ökningen hänför sig till den 

avslutade patenttvisten i USA. Rensat från legala kostnader har Genovis under halvåret minskat 
sina kostnader med 2 058 kSEK till 13 462 (15 520) kSEK.  

 
• Rörelseresultatet uppgick till -11 402 (-10 260) kSEK. Rensat från legala kostnader och 

ersättning från försäkringsbolaget uppgick rörelseresultatet till -4 861 (-8 741) kSEK.  
 

• Totalresultatet uppgick till -11 574 (-10 355) kSEK. Rensat från legala kostnader och ersättning 
från försäkringsbolaget uppgick totalresultatet till -5 033 (-8 836) kSEK. 

 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,31 (-0,45) SEK. Rensat från 

legala kostnader och ersättning från försäkringsbolaget uppgick totalresultat per aktie till -0,13  
(-0,38) SEK 

 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under halvåret till -10 997 (-9 478) kSEK. 
 
• Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid halvårets slut till 10 011 (9 240) 

kSEK. 
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Perioden april – juni 
 
• I juni nådde Genovis en uppgörelse i patenttvisten mot Promega Corporation och ingick ett 

royaltybaserat globalt licensavtal avseende patentet i den aktuella tvisten. 
 
• I maj genomförde Genovis en nyemission som övertecknades med 10 procent. Emissionen 

tillförde bolaget ca 23 MSEK före emissionskostnader. 
 
• Genovis lanserade en vidareutveckling av FabULOUS®. Den nya produkten marknadsförs under 

namnet FabULOUS®Fab kit. 
 
• Genovis lanserade ett nytt enzym GingisREX® och riktar sig nu till kunder inom hela 

proteomicsmarknaden. De produkter som Genovis hittills lanserat har enbart använts för 
modifiering av antikroppar medan GingisREX kan användas för proteiner generellt. 

 
 
• Nettoomsättningen ökade med ca 30 procent till 4 595 (3 526) kSEK. 
 
• Totalresultatet uppgick till -8 121 (-5 348) kSEK.  
 
• Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 (-0,22) SEK. 
 
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 499 (-4 624) kSEK. 
 

 
 
 

Kommentar av vd Fredrik Olsson 
Det andra kvartalet visade på fortsatt stark försäljningstillväxt för bolagets produkter och utgör det 

enskilt bästa kvartalet i bolagets historia. Försäljningen uppgick till 4,6 MSEK och jämfört med 

motsvarande kvartal förra året ökade försäljningen med 30 procent. Jämfört med första kvartalet är 

ökningen 21 procent. Sett över halvåret ökade vår försäljning med 31 procent vilket visar på en stabil 

organiskt tillväxt i produktportföljen. Det är speciellt glädjande att vi ser tillväxt i samtliga 

produktgrupper under perioden.  

 

I slutet på andra kvartalet nådde vi en förlikning i den legala tvist som pågått sedan 2014. Det är 

glädjande att vi nått en överenskommelse som ger oss royaltyintäkter på bra nivåer, men framförallt är 

avtalet strategiskt viktigt för att öka marknadens storlek och förbättra förutsättningarna för snabbare 

upptag av FabRICATOR inom tillverkningsprocesser för antikroppsbaserade läkemedel. Genom att 

det nu finns två leverantörer av enzymet förbättras förutsättningarna för att enzymet inkluderas i 

kritiska analysmetoder vid tillverkning av antikroppsläkemedel.  

Marknaden för antikroppsläkemedel växer starkt och det finns ett tydligt behov för att förenkla och 

förbättra analysmetoderna i produktionsledet. Vi ser nu också fler förfrågningar om större volymer för  
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användning just inom kvalitetskontroll vid tillverkning av antikroppar och därmed förväntar jag mig 

fortsatt tillväxt för FabRICATOR då vi ännu är i ett tidigt skede. 

 

Samtidigt som intäkterna från försäljning ökat kraftigt har kostnadsmassan, exklusive legala kostnader 

för tvisten med Promega, minskat 13 procent jämfört med första halvåret 2015. Resultatet för perioden 

påverkas dock negativt av de legala kostnaderna kopplade till tvisten. I och med förlikningen kommer 

dessa kostnader upphöra under inledningen av tredje kvartalet. 

 

Det är värt att påpeka att den organiska tillväxten fortsätter utan att bruttomarginalen påverkas 

negativt vilket visar att vi effektivt utnyttjar resurserna vid framställning av våra produkter och att 

prisnivån fortsatt ligger på en tillfredställande nivå. 

 

När jag blickar framåt mot resten av året förväntar jag mig fortsatt bra organisk tillväxt. Vi kommer öka 

satsningarna på sälj och marknad för att ytterligare driva tillväxten. En tydligare närvaro på de 

asiatiska marknaderna kommer att prioriteras tillsammans med förstärkning av egna 

säljorganisationen i Nordamerika och Europa. Vi kommer också fortsätta arbetet med att bredda 

marknaden för vår existerande produktportfölj med produkter riktade mot nya applikationer samtidigt 

som vi följer strategin att bredda produktportföljen genom att introducera helt nya produkter. I linje med 

strategin lanserade vi under andra kvartalet två nya produkter GingisREX och FabULOUS Fab Kit. 

GingisREX öppnar en ny marknad för oss genom att produkten inte enbart kan användas för 

antikroppar utan inom generell proteinanalys. FabULOUS Fab Kit förenklar handhavandet vid 

produktion av antikroppsfragment för en viss typ av antikroppar. 

 

I maj genomförde vi en nyemission som övertecknades. Det tillförda kapitalet tillsammans med den 

starka tillväxt vi fortsatt uppvisar kommer att ge bra förutsättningar för ytterligare satsningar på 

marknadsexpansion och en fortsatt positiv utveckling för Genovis. 

 

Jag vill tacka alla engagerade aktieägare och medarbetare för insatserna som givit ytterligare ett 

framgångsrikt halvår vilket ger bra förutsättningar för en positiv utveckling framöver. 
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Genovis erbjuder kunden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap 
Anställda inom Genovis har varit direkt delaktiga i både upptäckt och utveckling av Genovis 

SmartEnzymes och har därför djup kunskap både om enzymernas aktivitet och deras applikationer. 

Genom nära kundkontakt och kundmöten erbjuder Genovis sina kunder att ta del av kompetensen 

som finns kring företagets enzymer samt applikationer inom utveckling av biologiska läkemedel. Den 

nära interaktionen med specialiserade kunder ger oss en viktig överblick över marknaden och dess 

behov. Kombinationen av djup kunskap om enzymernas specifika aktiviteter och bred förståelse för 

applikationer för effektivare läkemedelsutveckling, är unik för Genovis.  

 

Support 
Utöver den fysiska produkten erbjuder Genovis globala leveranser och teknisk support inom 24 

timmar. Under produktutvecklingen lägger Genovis stor vikt vid att kundens upplevelse ska bli så 

positiv som möjligt, vilket innebär att produkterna måste vara robusta, enkla att använda samt stabila 

under frakt och lagring. Genovis erbjuder även kunderna utveckling av kundanpassade metoder.  

 

Produkter 
Genovis marknadsför sju olika enzymer i olika produktformat. Produkterna som delas in i proteaser 

och glycosidaser kan beställas ur ett standardsortiment eller som custom-made produkter. Kunderna 

använder produkterna för att analysera proteiner bl.a. antikroppsmolekyler och Genovis enzym ger 

snabbare analyser med högre kvalitet än vad konkurrerande tekniker kan erbjuda.  
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Proteaser 
FabRICATOR®  (IdeS), FabRICATOR®Z (IdeZ), GingisKHAN™ (KGP), GingisREX™ (Rgp) och 

FabULOUS® (SpeB)  

FabRICATOR är ett unikt enzym som klyver antikroppar i två delar, ett F(ab’)2-fragment och ett Fc-

fragment, med mycket hög precision och FabRICATOR_Z klyver även en viss typ av mus IgG på kort 

tid och mer effektivt än FabRICATOR och de andra enzymen på marknaden. FabULOUS är ett enzym 

som klyver en antikropp i tre delar och produkten är ett komplement till FabRICATOR. Kunden kan 

använda de båda produkterna tillsammans i en snabb metod för att i detalj karaktärisera den så 

kallade hinge-regionen i en antikropp, vilket bland annat är viktigt i många ADC (Antibody Drug 

Conjugate) läkemedelskandidater. GingisKHAN är ett enzym som delar humana antikroppar i tre 

delar, produkten kompletterar FabRICATOR och FabULOUS men kan dessutom användas vid studier 

av antikroppens olika delar var för sig, vilket gör produkten unik i sitt slag. GingisREX skiljer sig från de 

övriga enzymen i produktportföljen då enzymet klyver proteiner generellt och inte bara antikroppar. 

Enzymet klyver specifikt efter aminosyran arginin och är mycket tillförlitligt och mer exakt än liknande 

enzymer på marknaden. GingisREX kan användas ensamt eller i kombination med Genovis övriga 

enzym för att förbättra analysresultatet för kunden. 

 

Glycosidaser 
IgGZERO® (EndoS) och GlycINATOR® (EndoS2) 

IgGZERO och GlycINATOR är protein som specifikt klyver av sockermolekyler som finns naturligt på 

antikroppar för så kallad glykananalys. Genom att använda IgGZERO i kombination med GlycINATOR 

är det möjligt att göra en enkel kvantitativ analys av så kallade high-mannos molekyler på antikroppar. 

Just mannos är en viktig parameter att förstå och hantera vid utveckling av produktionsprocesser för 

antikroppsbaserade läkemedel.  
 

 

Omsättning 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 8 413 (6 412) kSEK vilket är en försäljningsökning med  

ca 31 procent i jämförelse med samma period föregående år. Nettoomsättningen för andra kvartalet 

uppgick till 4 595 (3 526) kSEK vilket är en försäljningsökning med ca 30 procent i jämförelse med 

samma period föregående år.  

 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga intäkter uppgick för halvåret till 5 296 (1 850) kSEK, varav andra kvartalet uppgick till  

0 (1 619) kSEK. 
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Intäkter per geografiskt område (kSEK) 

 

jan-juni jan-dec 
2016 2015 2015 

Europa 2 527 1 974 4 165  
Nordamerika 5 704 4 210 8 479 
Övriga länder 173 228 624  

Totalt  
8 404 

 
6 412 13 268 

 

 

Resultat 
Rörelseresultat (EBIT) 
För halvåret uppgick rörelseresultatet till -11 402 (-10 260) kSEK, rensat från legala kostnader och 

ersättning från försäkringsbolaget uppgick rörelseresultatet till -4 861 (-8 741) kSEK. För andra 

kvartalet uppgick rörelseresultatet till -7 953 (-5 259) kSEK. 
 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella kostnader och intäkter för helåret var netto -130 (-32) kSEK och för andra kvartalet -130  

(-28) kSEK. 
 

Totalresultat 
Totalresultat för halvåret uppgick till -11 574 (-10 355) kSEK, rensat från legala kostnader och 

ersättning från försäkringsbolaget uppgick totalresultatet till -5 033 (-8 836) kSEK. Resultat per aktie 

baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick för halvåret till -0,31(-0,45) SEK, 

Rensat från legala kostnader och ersättning från försäkringsbolaget uppgick totalresultat per aktie till  

-0,13 (-0,38) SEK. 

För andra kvartalet uppgick totalresultatet till -8 121 (-5 348) och resultat per aktie baserat på ett vägt 

genomsnitt av antalet utestående aktier uppgick till -0,21 (-0,22). 
 

Kostnader 
Koncernens totala kostnader under halvåret ökade med 6 579 kSEK till -25 101(-18 522) kSEK. 

Rensat från legala kostnader har Genovis under halvåret minskat sina kostnader med 2 058 kSEK  

13 462 (15 520) kSEK.  

Rörelsekostnaderna fördelas på råvaror och förnödenheter -897 (-1 415) kSEK. Övriga externa 

kostnader -18 109 (-8 963) kSEK, en ökning med 9 146 kSEK som till största delen hänför sig till 

patenttvisten mot Promega där Genovis under juni månad nådde en förlikning. Genovis har en 

försäkring som täcker processkostnaderna men det är osäkert hur stor del av de slutliga 

förhandlingskostnaderna som försäkringsbolaget ersätter. Personalkostnader uppgick till -5 437  
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(-7 290) kSEK. I personalkostnaderna för 2015 ingår kostnader av engångskaraktär till följd av 

omstruktureringen och avvecklingen av dotterbolaget GeccoDots. 

För andra kvartalet uppgick kostnaderna till -12 548 (-10 404) kSEK och fördelar sig på råvaror och 

förnödenheter -559 (-785) kSEK, övriga externa kostnader -8 924 (-4 913) kSEK samt 

personalkostnader -2 722 (-4 245) kSEK.  

 

Investeringar  
Koncernens nettoinvesteringar under halvåret uppgick till 854 (1 202) kSEK varav 10 (109) kSEK är 

hänförliga till materiella anläggningstillgångar främst laboratorieinventarier och datorer och 844  

(1 093) kSEK avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar. Under andra kvartalet uppgick 

nettoinvesteringarna till 632 (592) kSEK varav 0 (99) kSEK är hänförliga till materiella 

anläggningstillgångar och 632 (493) kSEK avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar.  

 

Kassaflöde 
Halvårets kassaflöde uppgick till 7 959 (8 552) kSEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

uppgick till 19 810 (14 232) kSEK och utgörs till största delen av de nyemissioner som genomfördes 

2015 och 2016.  
 

 

Finansiell ställning 
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid halvårets slut till 10 011  

(9 240) kSEK.  

 
Bolaget har inte några räntebärande skulder. 
 
Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 19 057 kSEK efter beaktande av halvårets resultat.  

Koncernens soliditet vid halvårets slut var 72 (73) procent och eget kapital per aktie var 0,50 (0,80) 

SEK baserat på fullt utspätt antal aktier i genomsnitt vid halvårets slut.  
 

 

Skatt 
Koncernen har en uppskjuten skattefordran som härrör från moderbolaget och denna uppgick vid 

halvårets utgång till 1 718 (1 718) kSEK. 
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Anställda 
Den 30 juni 2016 var antalet anställda i koncernen fjorton personer och vid samma period föregående 

år var antalet anställda sexton personer. För båda perioderna var samtliga anställda i moderbolaget.  

 

 

Aktiekapital och aktien 
Aktiekapitalet uppgick vid halvårets slut till 13 823 540,50 SEK. Totalt antal aktier uppgick till  

55 294 162 med ett kvotvärde på 0,25 SEK. Bolaget har 450 000 teckningsoptioner utställda som 

tecknats av vd Fredrik Olsson och tidigare vd Sarah Fredriksson. 

 
Genovis aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm, bolagets kortnamn är GENO. First North är 

en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Bolag på First 

North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad 

marknad. Consensus är Certified Adviser åt Genovis, tel: 031-745 50 00. 
 

 

Moderbolaget 
Nettoomsättning och rörelseresultat i moderbolaget härrör sig till den primära och enda rörelsegrenen; 

försäljning och/eller utlicensiering av forskningsbaserade innovationer. Enligt Genovis bedömning är 

definitionen av geografiska områden enligt IAS 14 inte uppfyllt varför något sekundärt segment inte 

finns. 

 

Intäkter 
Intäkterna för halvåret uppgick till 12 021 (8 509) kSEK varav 6 725 (5 293) kSEK utgör intäkter från 

försäljning och 5 296 (3 216) kSEK utgör övriga intäkter. Övriga intäkter utgörs till största delen av 

försäkringsersättning som erhållits i den avslutade patenttvisten mellan Genovis och Promega.  

Under andra kvartalet uppgick intäkterna 3 712 (5 132) kSEK varav 3 712 (2 784) utgör intäkter från 

försäljning och 0 (2 348) kSEK utgör övriga intäkter. 

 

Kostnader 
Rörelsens kostnader för halvåret uppgick till -23 104 (-16 694) kSEK och för andra kvartalet till  

-11 497 (-9 343) kSEK. De ökade kostnaderna är hänförliga till den avslutade patenttvisten.  
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Resultat 
Rörelseresultatet för halvåret uppgick till -11 083 (-8 185) kSEK, resultat efter finansnetto uppgick till  

-11 212 (-10 515) kSEK och halvårets resultat uppgick till -7 896 (-5 488) kSEK.  

Nettoinvesteringarna under halvåret uppgick till 854 (301) kSEK och likvida medel vid halvårets utgång 

uppgick till 8 220 (8 167) kSEK.  

 

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -7 767 (-4 211) kSEK och resultat efter finansnetto till  

-7 896 (-5 488) kSEK. Nettoinvesteringarna under andra kvartalet uppgick till 632 (229) kSEK. 

 

Skatt 
Moderbolaget har en uppskjuten skattefordran och denna uppgick vid halvårets utgång till 1 718  

(1 718) kSEK motsvarande ett underskottsavdrag på ca 7,8 MSEK, vilken förväntas kunna utnyttjas 

inom en prognostiserbar framtid. Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår till 146 MSEK. 
 

 

Dotterbolaget Genovis Inc. 
Dotterbolaget Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden. 
 

 

Transaktioner med närstående 
Genovis styrelseledamot Mikael Lönn tillika huvudägare med ett innehav i Genovis som uppgår till 

22,59 procent, äger 12,24 procent av aktierna i Redeye där Mikael Lönn också är styrelseledamot. 

Genovis har under första halvåret 2016 köpt analystjänster från Redeye för totalt 165 kSEK. Genovis 

har återbetalat lån och erlagt 64 kSEK i ränta till styrelseledamoten Kenth Petersson och 65 kSEK i 

ränta till Mikael Lönn. Garantiersättning om 483 kSEK har utbetalts till Mikael Lönn för ställd garanti i 

företrädesemissionen som avslutades i juni 2016. 
 
 

Händelser efter halvårets utgång 
Inga övriga händelser har rapporterats efter halvårets utgång. 
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Utsikter 
Life Science är ett område som är relativt oberoende av konjunkturcykler, men perioder av osäkerhet 

kan påverka investeringsviljan i ny teknik hos våra kunder. Samtliga utvecklingsprojekt följer uppsatt 

plan, vilket gör att Genovis har förutsättningar att kunna ta ytterligare steg framåt både vad det gäller 

nya produkter och försäljning. Sammantaget bedöms volymtillväxten som positiv under 2016. 

 

Riskfaktorer 
Genovis generella syn på de finansiella risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte 

förändrats sen den beskrivning som ges i den senast publicerade årsredovisningen. Genovis 

väsentliga affärsrisker inkluderar bland annat svårigheten att behålla kompetent personal och risken 

för uteblivna förväntade intäkter då bolaget är verksamt på en marknad där de konkurrerande 

företagen har betydligt större finansiella resurser till sitt förfogande. För en detaljerad översikt över 

bolagets finansiella risker hänvisas till Genovis årsredovisning 2015 sidan 52-53.  

 

Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport  1 januari-30 september 23 november 2016 

Bokslutsrapport 1 januari-31 december 27 februari 2017 

 

 

Kvartalsrapporter kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Genovis webbplats: www.genovis.com.  

 

Genovis AB, Box 790, SE-220 07 Lund  

Tel: 046-10 12 30, fax: 046-12 80 20 

 

 

Redovisningsprinciper   
Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats  i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering 

samt  tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Rapporten  för moderbolaget har upprättats i enlighet   

med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.   Redovisningsprinciper som tillämpats för 

koncernen och   moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper   som användes vid 

upprättandet av den senaste  årsredovisningen.  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Koncernens rapport över totalresultat 

april-juni       januari-juni jan-dec 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 
Nettoomsättning 4 595 3 526 8 403 6 412 13 268 
Övriga rörelseintäkter 0 1 619 5 296 1 850 9 255 
Råvaror och förnödenheter -559 -785 -897 -1 415 -2 459 
Bruttoresultat 4 036 4 360 12 802 6 847 20 064 
            
Personalkostnader -2 722 -4 245 -5 437 -7 290 -13 346 
Övriga externa kostnader -8 924 -4 913 -18 109 -8 963 -21 493 
Övriga rörelsekostnader -18 -122 -18 -183 0 
Rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) -7 628 -4 920 -10 762 -9 589 -14 775 
            
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -325 -339 -640 -671 -5 049 
Rörelseresultat -7 953 -5 259 -11 402 -10 260 -19 824 
            
Finansnetto -130 -28 -130 -32 -34 
Resultat efter finansiella poster -8 083 -5 287 -11 532 -10 292 -19 858 
            
Skatt -60 -86 2 -86 -48 
Resultat efter skatt -8 143 -5 373 -11 530 -10 378 -19 906 
Övrigt totalresultat 22 25 -44 23 -22 
Periodens totalresultat -8 121 -5 348 -11 574 -10 355 -19 928 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB -8 121 -5 348 -11 574 -10 355 -19 928 

      
Resultat per aktie baserat på vägt 
genomsnitt av antalet utestående aktier före 
och efter utspädning* (SEK) -0,21 -0,22 -0,31 -0,45 -0,66 
      
Antal utestående aktier 

     Vägt genomsnitt under halvåret 38 820 524 24 675 920 37 836 181 23 049 476 30 064 155 
Antal aktier vid halvårets början 36 862 775 21 845 652 36 862 775 21 845 652 21 845 652 
Antal aktier vid halvårets slut 55 294 162 36 409 420 55 294 162 36 409 420 36 862 775 
Börskurs vid halvårets slut, SEK 1,54 1,92 1,54 1,92 2,00 
 
  

*De utställda teckningsoptionerna innebär ingen utspädning av resultatet per aktie eftersom en 
konvertering till aktier skulle medföra ett förbättrat redovisat resultat per aktie. 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 30 juni 
(kSEK) 2016 2015 
Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 3 178 6 236 

Materiella anläggningstillgångar 1 414 2 036 

Finansiella anläggningstillgångar 1 718 1 718 

Omsättningstillgångar 9 993 5 950 

Likvida medel 10 011 9 240 
Summa tillgångar 26 314 25 180 
      
Eget kapital och skulder     
Eget kapital 19 057 18 460 
Långfristiga skulder 135 180 
Kortfristiga skulder 7 122 6 540 
Summa eget kapital och skulder 26 314 25 180 
    

Koncernens förändring i eget kapital  
(kSEK)   

Belopp vid halvårets ingång 8 822 14 583 
Nyemission 21 810 14 232 
Valutadifferens -45 23 
Halvårets resultat -11 530 -10 378 
Belopp vid halvårets utgång 19 057 18 460 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis AB 19 057 18 460 
    

Finansiella nyckeltal   

Soliditet (%) 72 73 

Eget kapital per aktie vid halvårets slut (SEK)*  0,50 0,80 

 
 

* Baserat på vägt genomsnitt av antalet utestående aktier före och efter utspädning.  
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag    
 april-juni jan-juni jan-dec 
(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 
Kassaflöde från rörelsen -7 952 -5 260 -11 402 -10 260 -19 824 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 347 339 596 671 5 026 
Förändring av rörelsekapital -764 301 -61 121 -1 285 
Finansnetto -130 -4 -130 -10 -34 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -8 499 -4 624 -10 997 -9 478 -16 117 
Investeringsverksamheten -632 -592 -854 3 798 3 314 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -9 131 -5 216 -11 851 -5 680 -12 803 
Finansieringsverksamheten -1 500 -1 500 2 500 0 0 
Nyemission 17 310 14 232 17 310 14 232 14 167 
Halvårets kassaflöde 6 679 7 516 7 959 8 552 1 364 
          

 Likvida medel vid halvårets början 3 332 1 724 2 052 688 688 
Likvida medel vid halvårets slut 10 011 9 240 10 011 9 240 2 052 
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Moderbolaget  
  

   
 Resultaträkning i sammandrag    
 

 april-juni jan-juni jan-dec 
(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 
Rörelsens intäkter 3 712 5 132 12 021 8 509 21 525 
Rörelsens kostnader -11 479 -9 343 -23 104 -16 694 -39 195 
Rörelseresultat -7 767 -4 211 -11 083 -8 185 -17 670 
Finansnetto -129 -1 277 -129 -2 330 -2 330 
Resultat före skatt -7 896 -5 488 -11 212 -10 515 -20 000 
Halvårets resultat -7 896 -5 488 -11 212 -10 515 -20 000 

 
Balansräkning i sammandrag   
(kSEK) 30 juni 31 dec 
Tillgångar 2016 2015 2015 
Anläggningstillgångar 6 256 9 977 6 007 
Omsättningstillgångar 11 527 6 021 8 785 
Likvida medel  8 220 8 167 1 194 
Summa tillgångar 26 003 24 165 15 986 
    

Eget kapital och skulder    
Eget kapital       

Bundet eget kapital 13 824 15 395 15 055 
Fritt eget kapital 5 519 2 899 -6 310 
Skulder       
Kortfristiga skulder 6 660 5 871 7 241 
Summa eget kapital och skulder 26 003 24 165 15 986 

    
      

 
Förändring i eget kapital     
(kSEK)     
Belopp vid halvårets ingång 8 745 14 578 14 578 
Nyemission 21 810 14 231 14 167 
Halvårets resultat -11 212 -10 515 -20 000 
Belopp vid halvårets utgång 19 343 18 294 8 745 
Varav hänförligt till aktieägarna i Genovis 
AB 19 343 18 294 8 745 
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Kassaflödesanalys i sammandrag april-juni jan-juni 
(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 
Kassaflöde från rörelsen -7 767 -4 211 -11 083 -8 185 -17 671 
Justering för poster som ej påverkar 
kassaflödet 307 285 606 569 5381 
Förändring av rörelsekapital -533 853 1 254 1 490 -277 
Finansnetto -129 -27 -129 -30 -30 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -8 122 -3 100 -9 352 -6 156 -12 597 
Investeringsverksamheten -1 592 -3 013 -3 432 -522 -990 
Kassaflöde efter 
investeringsverksamheten -9 714 -6 113 -12 784 -6 678 -13 587 
Finansieringsverksamheten 15 810 12 731 19 810 14 231 14 167 
Halvårets kassaflöde 6 096 6 618 7 026 7 553 580 
            
Likvida medel vid halvårets början 2 124 1 549 1 194 614 614 
Kursdifferens likvida medel 0 0 0 0 0 
Likvida medel vid halvårets slut 8 220 8 167 8 220 8 167 1 194 

 
 

Försäkran  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför 
 

 

Lund den 29 augusti 2016 

 

Genovis AB (publ.) 

För styrelsen Fredrik Olsson 
Verkställande direktör 
 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av   bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Fredrik Olsson, vd  

Tel: 046-10 12 33 

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2016 kl. 08:15 CET. 
 

This information is also available in English.	


